ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.5/28.01.2019
privind aprobarea tarifelor practicate de SC SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieş,
pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deşeurilor menajere
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea tarifelor practicate de SC Eco
Montan Apuseni SRL Baia de Arieş, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deşeurilor menajere,
pentru oraşul Baia de Arieş; raportul de specialitate nr.284/23.01.2019, întocmit de domnul Jantea Adrian – sef birou
tehnic; adresa nr.614401/06.12.2018 a Autoritaţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
-O.U.G. nr. 74/2018, pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, privind regimul deşeurilor;
-Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
-O.U.G.nr 196/2005, privind fondul de mediu
- Legea nr.211/2011 republicată, privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.6 alin.(1) lit.k,l , art.19, 26 si 27 din Legea nr. 101/2006, republicată, serviciului de salubrizare a
localităţilor;
-art.42-43 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
-art. 36 alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin.(6) lit.”a” pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 (2) şi ale art.115 (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă tariful pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, fără a aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, aplicabil începând cu 01.01.2019, după cum
urmează:
-8,40 lei/ persoană/lună, fără TVA (incluznd si taxa participare economie circulară) respectiv 10,00
lei/pers/lună tarif cu TVA, (incluzand si taxa participare economie circulară) – pentru personae fizice;
-84,00lei/ mc/lună, fără TVA (incluznd si taxa participare economie circulară) respectiv 100,00 lei/mc/lună
tarif cu TVA, (incluzand si taxa participare economie circulară) – pentru personae juridice;
Art.2. În cadrul oraşului Baia de Arieş, pentru persoanele fizice şi juridice nu se percepe tarif de colectare şi
transport pentru fracţii colectate separat (deşeurile precolectate selectiv pe următoarele categorii: hârtie, metal, plastic
si sticlă).
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul oraşului Baia de Arieş prin
aparatul de specialitate şi SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieş.
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile de la
comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului financiar-contabil
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ,,Eco Apuseni”
SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieş.
Se afişează la sediul si pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile , din numărul de 13 consilieri în funcţie
şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Boghian Gheorghe
N.D. 4 exp

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

